ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن رﺑﻂ دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع
ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز ،ﻧﺮخ
و ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ ،اﺟﻨﺎس و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪارﯾﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
درد و ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﺮف ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ دارﯾﻢ.
ﺧﻠﯿﻠﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ و
ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر،در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺨﺖ و دﻓﺎﻋﯽ و در ﺑﻌﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮم و
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ دارد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﯿﺮﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج آﺳﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زوج ﻫﺎی ﺟﻮان
اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ  11ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭘﺎس
ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای درﺳﺖ آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ازدواج ﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ازدواج آﺳﺎن ﻣﺰدوﺟﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺪر ﻣﻌﻨﻮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎری
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺪﯾﺮی را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻮض و ﯾﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪﻫﺪ.
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